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Pauta da Sessão Ordinária do dia 19 de novembro de 2018 

 

 

Leitura do Projeto de Lei  

 

Projeto de Lei nº 872/2018 – Dispõe sobre a instituição do plano de cargos, carreira, 

e remuneração dos servidores públicos municipais e da reforma administrativa do Poder 

Executivo do município. Autoria do Executivo 

 

 

Leitura das Indicações: 

 

Indicação nº 135/2018 - Indica sentido único para Rua João Benedito Pires Filho ou 

proibir o estacionamento de veículos da mesma. Autoria do Vereador José Roberto Dias 

 

Indicação nº 136/2018 - Indica que seja realizado um mutirão da Cidadania do 

Poupatempo em nosso município. Autoria dos Vereadores Evail Augusto dos Santos e 

José Laercio Santos 

 

Indicação nº 137/2018 - Indica construir um vestiário no campo de futebol no bairro 

do Pachi. Autoria do Vereador José Roberto Dias 

 

 

Votação do Projeto de Lei:  

 

Projeto de Lei nº 863/2018 (1ª votação) - Estima a receita e fixa a despesa do 

município para o exercício financeiro de 2019. Autoria do Executivo 

 

Projeto de Lei nº 866/2018 - Dispõe sobre alteração do art.2º, caput, da Lei municipal 

nº 693 de 16 de maio de 2017. Autoria do Executivo 

 

Projeto de Lei nº 868/2018 - Cria o programa “Adote um canteiro na praça”, neste 

município. Autoria do Vereador Gentil Rodrigues dos Santos Filho 

 

Projeto de Lei nº 870/2018 - Dispõe sobre denominação de logradouro público “Rua 

Benedito de Faria” a atual Rua Projetada situada nesta cidade, especificamente na margem 

direita da Rodovia Octacílio Fernandes da Silva sentido Taubaté, iniciando-se na altura do Lote 

05 até o Lote 01 numa distância aproximada de 91 metros lineares. Autoria do Vereador 

Roberto Eliceu Avelino 

 

Projeto de Lei Complementar nº 871/2018 - Dispõe sobre alteração/acréscimo no 

Art. 35 da Lei Complementar nº 736/2018. Autoria do Legislativo 

 

Votação dos Requerimentos:  

 

Requerimento nº 50/2018 - Requer informações sobre: Qual foi o valor arrecadado 

durante o exercício financeiro de 2017. Informar também qual o valor arrecadado até a presente 

data no exercício financeiro de 2018. Enviar cópias de documentos comprobatórios da 

arrecadação. Autoria do Vereador Gentil Rodrigues dos Santos Filho 
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Requerimento nº 51/2018 - Requer informação sobre a possibilidade desta 

administração municipal estender o horário de atendimento aos usuários na travessia da balsa 

do Bairro Alto da seguinte forma: Aos sábados até as 02 horas da madrugada e os demais dias 

seguindo as travessias até meia noite. Autoria dos Vereadores José Roberto Dias e José 

Claudionei dos Santos 

 

Votação das Moções de Aplausos: 

 

Moção de aplausos nº 51/2018 - Que seja registrado nessa Casa de Leis moção de 

aplausos ao Sr. Luiz Avelino pela realização da “13ª Cavalgada entre amigos”. Autoria dos 

Vereadores Evail Augusto dos Santos e José Laercio Santos 

 

Moção de aplausos nº 52/2018 - Que seja registrado nessa Casa de Leis moção de 

aplausos a todos os funcionários ativos da Câmara Municipal em forma de agradecimento pelos 

serviços prestados. Autoria dos Vereadores José Laercio Santos e Evail Augusto dos 

Santos 

 

Moção de agradecimento nº 53/2018 - Que seja registrado nessa Casa de Leis moção 

de agradecimento ao Sr. Ernesto Alves de Moraes, jornalista, diretor, editor responsável pelo 

“Jornal O Jambeirense”, como forma de agradecimento por tão bem servir aos interesses do 

município.  Autoria do Vereador Roberto Eliceu Avelino 

 

 

 

Finalizada dia 19 de novembro de 2018. 

 


